Hakijoiden ohjeet verkko-opiskelua varten
HUOMAUTUS: Tämä opas on saatavilla ENGLANNIKSI, BULGARIAKSI, ESPANJAKSI, HOLLANNIKSI, ITALIAKSI, KREIKAKSI, KROATIAKSI,
LATVIAKSI, LIETTUAKSI, MALTAKSI, PORTUGALIKSI, PUOLAKSI, RANSKAKSI, ROMANIAKSI, RUOTSIKSI, SAKSAKSI, SLOVAKIKSI,
SLOVEENIKSI, SUOMEKSI, TANSKAKSI, TŠEKIKSI, UNKARIKSI ja VIROKSI.
Uusin päivitys: 29/03/2019

Kiitos mielenkiinnostanne Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi verkko-opiskelua kohtaan.
Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa mahdollisille osallistujille ohjeita BTSF-akatemiassa
tarjottavien palvelujen ehdoista, jotka koskevat BTSF:n sivuston verkko-osiossa (BTSF Online) saatavilla
olevia verkkokursseja.
Perehtykää ohjeisiin huolellisesti ennen hakemuksenne/hakemustenne lähettämistä, sillä se auttaa
saamaan verkko-opiskelun rekisteröinnistä ja suorittamisesta mahdollisimman hyvät tulokset.
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TAUSTAA
Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi -aloite
BTSF on terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (PO SANTE) aloite, jossa järjestetään EU:n
koulutusta elintarvike- ja rehulainsäädännön, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen ja
kasvien terveyttä koskevien sääntöjen aloilla. Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä
ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
annetun asetuksen (EY) N:o 882/2004 51 artikla on aloitteen oikeudellinen peruste.
Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (jäljempänä
toimeenpanovirasto) vastaa asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja direktiivin 200/29/EY kattamien
elintarviketurvallisuuden koulutustoimenpiteiden hallinnointia koskevista täytäntöönpanotehtävistä, kuten
päätöksen 2004/858/EY 4 artiklassa täsmennetään.
BTSF-ohjelman tarkoituksena on kouluttaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten työntekijöitä,
jotka osallistuvat viralliseen valvontatoimintaan, jotta he pysyvät ajan tasalla kaikista unionin
lainsäädännön näkökulmista edellä määritetyillä aloilla. Sillä myös varmistetaan, että valvonta suoritetaan
yhdenmukaisesti ja asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.
EU:n jäsenvaltioille järjestettävä koulutus on myös kolmansista maista peräisin olevien osallistujien
saatavilla.
Vuonna 2006 käynnistetty aloite on laajentunut seitsemästä ohjelmasta koulutukseen yli 40:stä eri
aiheesta, jotka liittyvät elintarvikkeita, eläinlääkintää ja kasvien terveyttä koskeviin kysymyksiin.
Siinä on koulutettu suoraan yli 68 000 virallista valvojaa puhumattakaan niistä, jotka ovat hyötyneet
ohjelmasta epäsuorasti sen ansiosta, kun osallistujat ovat levittäneet koulutuksesta saamaansa
asiantuntemusta.
Kaikki osallistujat ja toimivaltaiset viranomaiset arvostavat BTSF-aloitetta erittäin paljon.
BTSF ja verkko-oppiminen
Koulutustarjonnan lisääminen on keskeinen tekijä suureen kysyntään vastaamisessa.
Verkko-oppiminen tunnustetaan yleisesti perinteisten koulutusaloitteiden tehokkaaksi ja arvokkaaksi
lisäksi, ja oppimisen hallintajärjestelmät ovat keskeisiä välineitä, joilla näitä uusia koulutusmalleja tuetaan.
Verkko-oppimistyökaluja kehittämällä saavutetaan entistä suurempi yleisö pienemmin kustannuksin. Sen
avulla kursseja voidaan sovittaa eritasoiseen tietämykseen ja kurssit ovat myös joustavampia
jäsenvaltioiden virkamiesten ajanhallinnan kannalta.
Tällä perusteella BTSF alkoi tuottaa verkko-oppimismoduuleja perustason koulutuksiin, joita voitaisiin
käyttää lähtökohtana entistä kohdennetuimmille ja käytäntöön suunnatuille koulutuksille.
Perustason koulutusten tarjoaminen verkko-oppimisen avulla lisäisi kattavuutta ja osallistujien määrää, ja
sen avulla työpajoissa voitaisiin keskittyä kehittyneisiin käytännön koulutuksiin.
BTSF:n vuonna 2010 käynnistetty verkko-oppimisen kokeiluhanke koostuu kahdesta päävaiheesta, ja sen
tavoitteena on kehittää kymmenen moduulia.
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Kurssimenetelmä
Koulutuksessa on käytetty tietokoneita jo pitkään. Nykyään niiden käytöllä on entistäkin suurempi vaikutus
yhteiskuntaan, koska verkkoa käytetään yhä enemmän opetukseen ja siihen on entistä helpompi päästä.
Tähän laajaan kenttään (joka voi sisältää mitä tahansa oppimisprosesseja) viitataan tavallisesti
verkkooppimisena.
Opiskelijat voivat verkko-oppimisaloitteisiin osallistuessaan mukauttaa oppimispolkua omiin
henkilökohtaisiin ja ammatillisiin tarpeisiinsa, koska tämä menetelmä on ennen kaikkea joustava. Näin ollen
se soveltuu erittäin hyvin aikuiskoulutukseen.
Etäopetushankkeiden onnistuminen riippuu perinteisiä opetustilanteita huomattavasti enemmän
yksittäisten henkilöiden omista oppimisprosesseista, heidän omasta motivaatiostaan ja heidän kyvystään
itsenäiseen työskentelyyn.
Koulutusmateriaalit valittiin, suunniteltiin ja tuotettiin huolellisesti itseoppimisprosessien helpottamiseksi,
ja niissä on otettu huomioon kohderyhmän profiili. Tämän lähestymistavan tavoitteena on taata
opiskelijoiden dynaaminen vuorovaikutus oppimistavoitteiden kanssa multimediatyökalujen avulla.
Menetelmässä otetaan huomioon, että osallistuja tuntee useimmissa tapauksissa jo melko hyvin
käsiteltävät kysymykset. Siksi kursseilla ei niinkään keskitytä akateemiseen tietämykseen kuin siihen, että
kehitetään osallistujien kykyä tunnistaa kriittiset kohdat ja löytää käytännöllisiä ratkaisuja päivittäisessä
työssään kohtaamiinsa suurimpiin ongelmiin.
Keskeisiä työkaluja kuvatun koulutusstrategian toteuttamisessa ovat tekstit vuorovaikutteisilla näytöillä,
kolmiulotteiset pienoismallit, käytännön esimerkit, opettavaiset pelit, syvällinen sisältö jne.

BTSF verkossa
BTSF:n verkko-ohjelmassa on kymmenen verkkokurssia viidellä kielellä (englanniksi, espanjaksi,
portugaliksi, ranskaksi ja saksaksi). Niitä voi seurata BTSF-akatemiassa, ja niissä annetaan opetusta
seuraavista aiheista:










eläinten hyvinvointi
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit
elintarvikkeiden ja rehun varhaisvaroitusjärjestelmä
vaara-analyysi ja kriittiset hallintapisteet
tarttuvan spongiformisen enkefalopatian ehkäisy, torjunta ja poistaminen
kalatuotteita ja eläviä simpukoita koskevat elintarvikehygienia ja valvonta
eläinravinto
EU:n kasvikaranteenijärjestelmä tuontia varten
eläinten hyvinvointi teurastettaessa ja lopetettaessa siipikarjan tautien torjuntaa varten

Sivustolla https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5 on lisätietoa kustakin saatavilla
olevasta verkkokurssista..
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HAKUKELPOISUUS JA HAKEMINEN
Hakukelpoisuus
Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi -aloitteen verkkokurssit ovat
avoinna vain EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kutsutuille työntekijöille, jotka
työskentelevät elintarvike- ja rehulainsäädännön viralliseen valvontaan osallistuvissa kansallisissa
toimivaltaisissa viranomaisissa. Muiden maiden ja alojen (esim. tutkimus ja teollisuus) osallistujat eivät
ole tällä hetkellä hakukelpoisia.
Ennen hakemista
 Hakukelpoisuudesta saa lisätietoa kansallisten yhteyspisteiden yhteystietoluettelosta.
 Jos olette hakukelpoinen hakija kutsutusta maasta, voitte hakea rekisteröitymistä saatavilla oleviin
BTSF:n verkkokursseihin BTSF:n verkkohakemuslomakkeella.
 Vaatimustenmukaisten hakijoiden kutsutuista maista, joissa ei ole kansallista yhteyspistettä, on
otettava yhteyttä terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston asiaankuuluvaan
sähköpostiosoitteeseen: SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
Hakeminen
Tässä on yksityiskohtainen kuvaus esirekisteröinnin, validoinnin ja rekisteröinnin vaiheista ja edellytyksistä:
- Esirekisteröintilomake (BTSF:n verkkohakemuslomake) toimitetaan osallistujan tietojen kanssa (yksi
hakemus kurssia kohti). Tässä vaiheessa voidaan määrittää valittu verkkokurssi ja ensisijainen kieli. Kuten
edellä mainittiin, verkkokurssit ovat saatavilla englanniksi, espanjaksi, portugaliksi, ranskaksi ja saksaksi.
 Esirekisteröintilomaketta täytettäessä on tarkastettava, että annettu sähköpostiosoite on oikein. Tätä
osoitetta käytetään tarvittavaa viestintää varten, myös käyttötunnuksia ja -tietoja varten. Jos olette
hakenut muille verkkokursseille, käyttäkää samaa sähköpostiosoitetta kaikissa hakemuksissa
päällekkäisten profiilien luomisen välttämiseksi. BTSF-ryhmä suosittelee käyttämään
mahdollisuuksien mukaan virallista sähköpostiosoitetta, sillä se auttaa asiaankuuluvia kansallisia
yhteyspisteitä arvioimaan hakemusten hakukelpoisuutta.
 Erityistä huomiota on kiinnitettävä etunimeen ja sukunimeen, joita tarvitaan verkkokurssin/kurssien viimeisessä vaiheessa suorittamisesta annettavaa todistusta varten
- Kun esirekisteröintilomake on toimitettu, asiaankuuluva kansallinen yhteyspiste arvioi hakemuksen. Jos
hakukelpoisuusehdot täyttyvät, osallistuja validoidaan rekisteröintiä varten. Hakemuksen toimittamisessa
käytettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti ilmoitusviesti, jonka aiheena on ”BTSF
ACADEMY - Pre-enrolment Validation”..
- BTSF-ryhmän tekemä validoitujen hakemusten rekisteröinti On huomattava, että validoitujen hakemusten
tosiasiallisesta rekisteröinnistä huolehditaan viikoittain kunkin viikon viimeisen työpäivän kello 12:een
(CET) mennessä. Se koskee myös kaikkia ennen tosiasiallista rekisteröintiä vastaanotettuja hakemuksia.
Kun tämä viimeinen vaihe on selvitetty, rekisteröidyille osallistujille lähetetään automaattinen viesti, jossa
on käyttäjätunnukset ja käyttöohjeet.
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 Kun olette saanut sähköpostiviestin, jonka aiheena on ”BSTF ACADEMY - Pre-enrolment Validation”,
odotattehan seuraavaan rekisteröintipäivään asti ennen käyttötuen pyytämistä.
 Joissakin tapauksissa viestit voivat suodattua vastaanottajan roskapostikansioon. Tarkastattehan
kyseisen kansion ennen tuen pyytämistä.
 Vaihtoehtoisesti rekisteröidyt osallistujat, jotka eivät ole saaneet tunnuksiaan, voivat päästä
ohjelmaan helposti käyttämällä sisäänkirjautumisnäytössä Log in olevaa linkkiä osoitteessa
https://btsfacademy.eu/training/login/index.php
ja
antamalla
esirekisteröintilomakkeen
toimittamisessa käytetyn sähköpostiosoitteen.

Salasanan palauttamislinkki sisäänkirjautumisnäytöllä Log in

Palvelun ehdot
Lukekaa seuraavat tiedot BTSF-akatemian verkkokurssien palvelujen tarjoamista koskevista ehdoista.
Saatavuus
 Osallistujat voivat käyttää kurssia 45 kalenteripäivää alkaen tosiasiallisen rekisteröitymisen
päivämäärästä.
 Kuhunkin verkkokurssiin keskimäärin käytettävä aika on kahdeksan tuntia.
 Hakijan pyytämien verkkokurssien määrää ei rajoiteta. BTSF-ryhmä kuitenkin suosittelee
suunnittelemaan aikataulun hakijan käytettävissä olon mukaan ja jakamaan hakemukset ajalle,
jonka kuluessa ne voidaan suorittaa mukavasti. Lisää hakemuksia voidaan toimittaa kunkin
verkkokurssin päättämisen jälkeen.
 Verkkokurssit ovat saatavilla keskeytyksettä koko vuoden ajan. Huomatkaa, että tämän jakson
loppuun suunnitellaan taukoa huolto- ja hallintotehtäviä varten, jotta osallistujien tiedot voidaan
arkistoida ja päivittää verkko-oppimisresurssit BTSF-akatemiassa.
 Jos hakijoilla ei ole käytössään verkkoyhteyttä toimien suorittamista varten, pyynnöstä voidaan
tarjota verkon ulkopuolinen ratkaisu. Osaamiskyselyt ja tyytyväisyyskyselyt olisi kuitenkin välitettävä
BTSF-ryhmälle todistuksen antamista varten.
Verkko-opiskelun aloituspäivämäärä
 Rekisteröitymisviikko
ja
verkko-opiskelun
aloituspäivämäärä
määräytyvät
hakijoiden
esirekisteröinnin mukaan. Siksi terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto ja
toimeenpanovirasto suosittelevat esirekisteröintilomakkeiden toimittamisen suunnittelemista
hakijan aikataulun mukaan.
Rekisteröintien jatkaminen
 Rekisteröinnin 45 kalenteripäivän jatkamista voidaan pyytää, mikäli alkuperäinen aika ei riitä
toimien saattamiseen loppuun. Pyyntö on perusteltava.
 Rekisteröinnin jatkamispyyntö on osoitettava asiaankuuluville kansallisille yhteyspisteille. Ne
käsitellään kunkin viikon viimeisenä työpäivänä (Belgian kalenterin mukaan).
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Jälkitestin suorittamisyritykset
 Ehtojen mukaan jälkitestiä voi yrittää suorittaa kolme kertaa. Jos teidän on vaikeaa saavuttaa
kyselyssä vaadittu taso, perehtykää uudelleen moduulin sisältöön ennen kuin teette jälkitestin
uudelleen. Jälkitestin suorittaminen edellyttää, että vastauksista on oikein vähintään 75 prosenttia.
 Jos osallistuja yrittää suorittaa testiä sallittua useammin, ohjeita saa ottamalla yhteyttä
osoitteeseen general@btsfacademy.eu.
Todistukset suorittamisesta
 BTSF on Euroopan komission aloite, jota koordinoi terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto
ja jonka toteuttaa kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto. Nämä
organisaatiot vastaavat todistuksista, jotka annetaan verkkokurssit tyydyttävästi suorittaneille
osallistujille. BTSF ei ole kuitenkaan tutkinto-ohjelma. Sen tarkoituksena on varmistaa terveys- ja
kasvinsuojelutoimien aloilla EU:n lainsäädännön täytäntöönpanokysymyksiä koskevasta virallisesta
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten jatkuva ammatillinen kehitys.
 Kyseessä olevan osallistujan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava nämä
todistukset ja annettava niille tutkinnon arvo, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi. Lisätietoa saa
asiaankuuluvalta BTSF:n kansalliselta yhteyspisteeltä.
 Kun kunkin verkkokurssin toimet on suoritettu, osallistujat voivat ladata suorittamisesta todistuksen
(kurssien osiossa Diploma), joka todistaa, että jälkitestissä on saatu vastauksista oikein vähintään
75 prosenttia. Näissä todistuksissa ei ole tasoja.
BTSF-akatemian neuvontapalvelut
 BTSF-akatemian verkko-opiskelusta, muun muassa rekisteröintipyynnöistä, henkilötietojen hallintaa
koskevista pyynnöistä tai muista palvelujen tarjoamiseen liittyvistä kysymyksistä, saa tietoa
ottamalla yhteyttä osoitteeseen general@btsfacademy.eu. BTSF-ryhmä auttaa teitä mielellään..
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KURSSIRAKENNE
Kaikissa BTSF-akatemian kursseissa on seuraava rakenne:
 Verkkokansio. Osio sisältää PDF-asiakirjat, joissa on tietoa BTSF-aloitteesta, oppimissuunnitelma ja
opiskelijan opas kutakin verkkokurssia varten.
 Esitesti. Tämän osaamisenarviointikyselyn tarkoituksena on arvioida, miten hyvin osallistuja tuntee
aiheen ennen verkkokurssin suorittamista.
 Moduuli. Johdanto aiheeseen/aiheisiin ja sen jälkeen pääsisältö, joka on järjestetty
multimediayksiköihin, joihin BTSF-akatemian rekisteröidyt osallistujat pääsevät.
 Jälkitesti. Tässä osaamisenarviointikyselyssä arvioidaan, miten hyvin osallistuja on ymmärtänyt
aiheen/aiheet käytyään verkkokoulutuksen läpi. Suoritustodistuksen saaminen edellyttää, että
vähintään 75 prosenttia vastauksista on oikein.
 Kysely. BTSF:n osallistujien tyytyväisyyskyselyssä kerätään osallistujilta palautetta sellaisten
keskeisten kysymysten määrittämiseksi, joihin terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston
BTSF-ryhmän ja toimeenpanoviraston on kiinnitettävä huomiota, jotta voidaan suunnitella ja
toteuttaa palvelun tarjoamista parantavia ratkaisuja.
 Todistus. Kaikkien edellä mainittujen toimien suorittamisen jälkeen osallistujat voivat ladata
suoritustodistuksen suoraan.
 PDF:t Sisältöyksiköt ovat ladattavissa PDF-muodossas.
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TEKNISET VAATIMUKSET
Tarkastakaa seuraavasta luettelosta, mitä BTSF-akatemian verkkokurssien kaiken saatavilla olevan
sisällön käyttö edellyttää:
 Tietokone, jossa on verkkoyhteys. BTSF-akatemian verkkokurssien suorittamiseen suositellaan
tietokonetta mobiililaitteen sijasta. Vaikka BTSF-akatemian rakenne on responsiivinen eli mukautuva,
näyttöjen koko ja käytettävät teknologiat voivat aiheuttaa hankaluuksia, kun verkkokurssien sisältöä
seurataan matkapuhelimilla tai tableteilla.
 Kuulokkeet tai kaiuttimet. BTSF-akatemian verkkokurssit sisältävät äänitallenteita. On varmistettava,
että audiolaite on asennettu oikein siten, että moduuleita läpi käytäessä on mahdollista kuunnella
ääntä.
 Verkkoselain. Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston BTSF-ryhmä ja toimeenpanovirasto
ovat testanneet verkkokurssit yleisimmillä selaimilla. Näiden testien tulokset osoittavat, että
Microsoftin Internet Explorer ja Edge toimivat hitaammin samalla verkkoyhteydellä. Se voi estää
animaatioiden latautumisen keskeytysten ja pullonkaulojen vuoksi. Siksi on suositeltavaa käyttää
Google Chromea, Mozilla Firefoxia, Operaa tai Safaria, jolloin opiskelu sujuu paremmin. On
huomattava, että osallistujat voivat pyytää kansallisen yhteyspisteensä IT-ryhmää auttamaan
lisäohjelmistojen asentamisessa tietokoneisiin.
 Lisäohjelmisto. Jotta verkko-oppimismoduuleja voitaisiin varmasti toistaa, selaimessa on oltava
asennettuna ja aktivoituna Adobe Flash Player. Se on selaussovellusten lisäosa, jonka avulla voidaan
näyttää multimediasisältö.
Linkki suoraan lataukseen:
https://get.adobe.com/flashplayer/
Jos selaimessa ei ole aiemmin asennettua kopiota Flash Playerista, kurssi näyttää harmaalla näytöllä
seuraavan viestin:

Tämän sisällön katselu vaatii vähintään Flash Playerin version 10. Hanki Flash Player
Kaikki tiedot asentamisesta ja aktivoinnista kaikilla tärkeimmillä selaimilla ovat saatavissa
seuraavasta linkistä: https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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